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Új kiadás – János második levele 

 
Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb 
revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006- 
ban kezdett hozzá a revízió előkészítéséhez, az észrevételek gyűjtéséhez. Munkánk most jutott 
el arra a pontra, hogy az egyházi bibliaolvasó közvélemény elé tárhatjuk a Szöveggondozó 
Bizottság revíziós munkájának gyümölcseit, köztük János második levelét.  

A bibliai szöveg gondozása során a következő revíziós alapelvekhez igyekeztünk 
tartani magukat: 1. Figyelembe vettük és értékeltük az 1990 és 2008 között beérkezett 
észrevételeket és javaslatokat. 2. Meg kívántuk őrizni az új fordítású Biblia alapvető 
szövegkritikai és fordítási döntéseit (a formális és a dinamikus ekvivalencia kiegyensúlyozott 
alkalmazása), a bibliai szöveg tagolását és az emelkedett, mai beszélt köznyelvi szintet. 
Ezeken a területeken csak akkor változtattunk az új fordítás szövegén, ha azt a mai 
írásértelmezési és fordításelméleti konszenzus megkövetelte. 3. Javítottuk a felismert 
nyomdahibákat, fordítási tévedéseket és archaikus (a mai beszélt nyelvben már nem 
használatos) kifejezéseket. 4. Igyekeztünk javítani a fordítás egységességén, 
következetességén. 5. Törekedtünk a „jó magyarságú” nyelvi megoldásokra, valamint arra, 
hogy az új bibliai szöveg felolvasva („szószéki használat”) is jól hangozzék. Legfőképpen 
pedig azt reméljük, hogy a revíziós munka eredményeként Isten igéje még inkább érthetően és 
tisztábban szólalhat meg magyar nyelven. 

A most kézben tartott szöveget a Magyar Bibliatársulat tagegyházainak hivatalos 
honlapjain, pdf formátumban jelentetjük meg.  

Köszönjük az eddig kapott észrevételeket, és arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy a 
revideált szöveggel kapcsolatos véleményével bátran keressen meg bennünket az 
info@bibliatarsulat.hu e-mail címen vagy levélben a 1113 Budapest, Bocskai út 35. 
postacímen. 

 
Magyar Bibliatársulat 
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JÁNOS MÁSODIK LEVELE 
 
Címzés, üdvözlés 
1Én, a presbiter, a kiválasztott Úrnőnek és gyermekeinek, akiket igazán szeretek; és nemcsak 
én, hanem mindenki, aki ismeri az igazságot, 2amely bennünk marad, és velünk lesz örökké. 
3Legyen velünk kegyelem, irgalom, békesség az Atya Istentől és Jézus Krisztustól, az Atya 
Fiától igazsággal és szeretettel. 
 
A testben eljött Krisztus tagadói 
4Nagyon örültem, hogy találtam gyermekeid között olyanokat, akik igazságban járnak, úgy, 
ahogyan parancsolatot kaptunk erre az Atyától. 5Nem úgy kérlek téged, Úrnőm, mintha új 
parancsolatot írnék neked, sőt azt írom, ami kezdettől fogva a miénk volt: hogy szeressük 
egymást. 6Ez a szeretet pedig azt jelenti, hogy az ő parancsolatai szerint élünk: ez a 
parancsolat viszont az, amelyről kezdettől fogva hallottátok, hogy aszerint kell élnetek. 7Mert 
sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el: ez a hitető és 
az antikrisztus. 8Vigyázzatok magatokra, hogy ne veszítsétek el, amit elértünk munkánkkal, 
hanem teljes jutalmat kapjatok. 9Aki nem marad meg Krisztus tanításában, hanem azon túllép, 
annak nincs Istene; aki megmarad a tanításban, azé az Atya és a Fiú. 10Ha valaki hozzátok 
érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba, és ne köszöntsétek, 11mert 
aki köszönti, közösséget vállal annak gonosz cselekedeteivel.  
 
Befejezés, köszöntés 
12Sok írnivalóm van nektek, de nem akartam papíron és tintával írni; remélem azonban, hogy 
eljutok hozzátok, és személyesen beszélhetünk, hogy örömünk teljes legyen. 13Köszöntenek 
téged a te kiválasztott nőtestvéred gyermekei.  


